
B&B CHARMANT

armt välkomna till en fyra dagars golf- och njutningsresa till Languedoc i södra 
Frankrike. Älskar man golf, god mat, fantastiska viner och en härlig natur är 
Languedoc det självklara valet. 

Vi spelar på Le Cap d’Agde, en internationell 27 håls mästerskapsbana som ligger 
nära Medelhavet och som har tre banslingor som erbjuder spännande och ut-
manade golfupplevelser. Vi kombinerar golfen med middagar på traktens bästa 
restauranger och besök på vingård där ni får skaka hand med vinbonden själv. 

Ni bor hos oss på La Belle Vue där ni mellan golfrundorna kan ta igen er vid 
poolen, ta en drink i loungen eller bara njuta av utsikten från den stora terassen.

GOLFDAGAR VID MEDELHAVET
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DAG 2

När ni checkat in på era rum så äter vi en gemensam middag på L’Escampette, Neffiés 
härliga genuina bistro där stämningen alltid är hög och maten vällagad. Så mycket mer 
franskt än så här blir det inte. Här brukar man bli sittande länge, avnjutandes maten, 
vinet och samtalen. Nilda och José stänger när sista gästen går. Det är tur att vi bara 
har 150 m hem!

08.00 serveras frukostbuffé 

09.00 Avfärd mot golfbanan Le Cap d’Agde Golf International som är en 27-håls 
mästerskapsbana ritad av Ronald Fream och Alain Prat. Med närheten till Medelhavet 
erbjuder de tre banslingorna, Alizés, Azur och Volcan på en spännade, utmanande 
ochvacker golfupplevelse. Efter rundan avnjuts lunchen i klubbhusets restaurang.
Därefter går färden tillbaka till La Belle vue.
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EXEMPEL PROGRAM
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DAG 3

DAG 4

08.00 Frukostbuffé 

09.00 Avfärd mot golfbanan. Lunchen äter vi även idag i klubbrestaurangen.

På vägen hem besöker vi vingården Domaine Saint Cecile du Parc som är en relativt 
ny vingård anlagd på gammal mark med 100 åriga vinplantor och en lång historia.
Christine Mouton Bertoli och hennes man Stéphane, köpte gården för 10 år sedan 
och har byggt nytt, byggt till och renoverat i gammal stil.

Gården som blivit ordentligt uppmärksammad de senaste åren producerar sex olika 
ekologiska viner, alla med fina utmärkelser från vinkritiker. Att få lyssna till parets 
berättelser och drömmar förgyller en stor del av besöket. Man tar inte miste på 
deras kärlek och passion till sitt jobb. Vi har ordnat så att ni kan beställa hem de 
viner ni önskar köpa till er ytterdörr i Sverige.

Middag äter vi tillsammans på terassen på La Belle Vue, en så kallad ”table d´hôtes” 
måltid, det vill säga hemlagad god mat med vin från en av byns vingårdar.

09.00 Frukostbuffé
12.00 Utcheckning

BESÖK I PÉZENAS
En eftermiddag att på egen hand strosa runt i Pezénas. Staden där Moliére har bott 
är full av vackra gamla hus och gränder med små charmiga butiker. Här kan du ta 
en fika, titta på folklivet eller ägna dig åt lite shopping. Pezénas är en av Frankrikes 
mest kända antikbyar, med 54 antikbutiker. Lunchen äter ni på egen hand, det finns 
flera små trevliga lunchrestauranger som vi gärna ger dig rekommendationer kring.

17.00 Återsamling på La Belle Vue för avfärd mot flygplatsen

I priset ingår: boende på La Belle Vue, välkomstdrink, samtliga luncher och middagar 
(exklusive måltidsdryck och lunchen på tisdagen), besök på vingård med vinprovning
samt greenfee för två dagar på Le Cap d’Agde Golf International. Tillägg för enkelrum.

Antalet platser är begränsat till tolv personer.


